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Sammanfattning

Projektorganisationen för genomförandet av World Pride och EuroGames 2021 fick i uppdrag i
ärendet ”Inför genomförande av World Pride och EuroGames” (STK-2017-1375) göra en
återrapportering angående status i vissa centrala frågor. I ärendet och dess bilagor framgår hur
processen löper vidare.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen fortsatt förstärker Malmö stads vilja att synliggöra
hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med demokratin, med
mänskliga rättigheter och mångfald, samt fortsatt begär årlig rapportering av processen med
genomförandet av evenemangen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten med bilagor och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen begär en förnyad rapport/avstämning av den fortsatta processen och de
punkter som redovisas i ärendet senast i juni 2020.
Beslutsunderlag
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Ärendet

I ärendet ”Inför genomförande av World Pride och EuroGames” STK-2017-1375 anges att i
projektorganisationens uppdrag för att de båda evenemangen ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt i Malmö, ska göras en mer djupgående analys inom ett antal centrala
områden. Projektorganisationen ska i ett inledande skede fokusera på att utreda frågor rörande:
• Möjligheten att hållbarhetscertifiera evenemangen
• Sponsorsmöjligheter
• Möjlig finansiering från statliga organ
• Lärande från tidigare, jämförbara satsningar i sk megaevenemang
• Malmöfestivalen, som ligger samtidigt i tid som World Pride och EuroGames. Risker,
möjligheter och eventuella synergier bör synliggöras.
• Riskanalys utifrån säkerhets- och ekonomiska aspekter.
• Skriva avtal med Malmö Pride och Happy Copenhagen
En rapport eller statusuppdatering där ovannämnda frågor beskrivs närmare ska enligt
ursprungsärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2019. Datum för
återrapporteringen har senarelagts något i år bland annat för att organisationen Malmö Pride har
omorganiserats. Status per dags datum avseende områdena ovan finns i bifogad rapport med
bilagor.
Det ska också poängteras att projektgruppen arbetar med en kommunikationsplan och en
projektplan vad gäller säkerhetsarbetet.
Kortfattat kan sägas att arbetet löper på, förloppet är gott och samarbetsviljan mellan parterna
stor. Vidare kan nämnas att Malmö Pride nu har regelbundna medlemsmöten och ska
genomföra sitt festivalupplägg den 18–20 juli 2019 med en parad, konserter, föreläsningar,
performance och andra aktiviteter med temat HBTQIA+ personers situation i samhället. Den
stora paraden med öppna och kostnadsfria konserter i Folkets Park och föreläsningar på Scandic
Triangeln
förvandlar i år igen Malmö till en folkfest under Prideveckan. Allt detta samtidigt som mänskliga
rättigheter och mångfald uppmärksammas.
Kommunstyrelsens beredning har fått information i ärendet vid två tillfällen under våren 2019.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen fortsatt förstärker Malmö stads vilja att synliggöra
hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med demokratin, med
mänskliga rättigheter och mångfald, samt att rapporten med dess bilagor läggs till handlingarna
och följs upp igen i juni 2020.
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